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Lokalrådsmøde 3. juni 2021 
Kl. 19.00 hos Gitte, Bakkevænget 20. 
 
Til stede: Evald, Eddie, Peder, Poul, Gitte, Birgit, Erland,  
Afbud:  Kim, Anders og Per 
 
Referat v. Eddie. 
 

1. Velkomst og evaluering af årsforsamling.  
Evald bød velkommen. Vi evaluerede Årsforsamlingen. Presseomtalen har affødt en 
henvendelse fra en advokat, som henviser til rettigheder på Gourmet rally. Så det 
kalder vi det ikke! Ellers en god aften. Lidt færre end sædvanligt. 
 

2. Konstituering 
Vi har konstitueret os med  
Formand: Evald, Kasserer: Eddie, Sekretær: Kim. 
Trafikudvalget: Peder og Per. 
 Ad hoc udvalg: Erland (spis sammen) 
Væksthuset: Birgit. 
Hundeskov udvalget: Birgit 
Natur og fritidsudvalget: Evald, Eddie, Poul, Bent, Sven. 
Byplan og vision: Snak om styregruppe, vision ver. 2.0 (Peder, Gitte, Eddie) 
Tilflytter arg.: Gitte og Evald. 
 

3. 4. by puljen og Multistien. 
Vi har søgt til et delprojekt af multistien til kirkebyen og fået en bevilling på 300.000,- 
som skal anvendes inden to år. Mod at vi selv finder tilsvarende 300.000,- 
Nu starter fondsarbejdet, vi har flere i tankerne.  
Gitte og Evald har kontakten til Multisti lauget.  
 
Borgerbudgettering af yderlige 100.000. 
Lokalrådene ventes indkaldt i løbet af juni. 
Det bliver ifølge Mette efter sommerferien.  
Hvem vil være med? Peder, Gitte, Evald.  
 

4. Nye Bordingborgere. 
I samarbejde med erhvervsforenigen. 
Gitte er tovholder på opgaven. 
Er der flere, der vil bidrage i den opgave. Næste arrangement efter sommerferien.  

 
5. Juletræstorv. 

Ide’en er at flytte det store juletræ og grupper med mindre juletræer. Hvor de lokale 
juletræshandler kan fortælle at de sælger træer.  
I samarbejde med erhvervsforeningen. Poul og Michael fra henholdsvis lokalrådet og    
erhvervsforeningen er tovholdere. 
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6. Byporte. 
Der er tanker om at lave 3-5 byporte med 3 flagstænger, med standere.  
Økonomi  ca. 50-60.000,- 
I forslag ved indfaldsvejene til Bording. I samarbejde med erhvervsforeningen. 
Eddie og Kim fra henholdsvis lokalrådet og Erhvervsforeningen er tovholdere. 

 
 

7. Frodige hække – oversigtsforhold. 
Ved årsforsamlingen blev vi opfordret til at se på om noget 
kan gøres. 
Hvad kan og vil vi foretage os? 
Der er regler for hvordan det skal være. (vejreglerne) 
Vi havde en snak om udfordringen, det er en privat opgave, 
men vi synes godt at der kan ”hjælpes” med at gøre det lidt 
bedre. Der er flere steder i byen hvor der er hække ud over 
fortovet. Det går ud over sikkerheden for de der færdes. Med 
begrænset oversigtsforhold.  
I forslag var: Tag en snak med din nabo. Eller kan vi lave et 
generel skriv, det involvere jo hele Bording, det er ikke venligt og 
grænseoverskridende.  
Hen over sommeren iagtager vi og noterer os, hvor mange steder, der er. Emnet tages 
op igen på vores næste møde. Så vurdere vi om vi vil gøre noget.  
 

8. Kan vi gøre noget ved nedslidte kvarterer? 
Også drøftet ved årsforsamlingen og i dette forum tidligere. Kunne man forestille sig, 
at vi i årene fremover kan bruge nogle af borgerbudgetteringsmidlerne til etapevis 
forskønnelse? 
Kunne man have en actions gruppe, der “snakker med”, praktisk hjælper, måske er der 
nogen som ikke magter opgaven.  
Hvad kan vi med borger finansiering, det hører vi om senere.  

 
9. Byfestugen – seneste nyt. 

Vi forventer følgende: 
Mandag: Løbeklubben 
Tirsdag: Visecafeen 
Onsdag: Bilbanko 
Torsdag: Koncert i kirken 
Fredag: Spis sammen i en eller anden form 
Lørdag: Vi snakkede med Erhvervsforeningen, De kan forholdsvis hurtigt sætte i gang 
hvis der bliver noget. Afventer fortsat. 
Vi håber der kan dannes en byfestgruppe fremadrettet. 
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Vi har fundet årets bordinggenser. Som afsløres i byfestugen, såfremt det bliver til 
noget 
 

10. Tryghedsambassadører. 
Gitte (som repræsentant for BIF) og Evald har deltaget. Der er indkaldt til nyt møde d. 
22/6. 
I hvilken grad ønsker lokalrådet sig inddraget/orienteret? 
Godt møde med bred repræsentation. God dialog. Vi har givet de indsamlede 
budskaber videre. Der bliver lyttet til os. Vi havde en god snak om Kærshovedgård. 
 

11. Næste møde. 
31 august kl. 19:00 Cafe tæt på 
 

12. Eventuelt. 
Spis sammen, 19. November sammen med forsamlingshuset. 
Vi snakkede om at lave en facebook bruger  “Bording Lokalråd”, så det ikke er enkelt 
personer der bliver hængt ud. Evald undersøger. 
Birgit snakker med kommunen omkring skraldespande ved hundeskoven/ Roskildevej. 
evt. ny eller flytning  


